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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/२३०/२०२० 
                                               दनांक - ०१/०२/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक ०५/०२/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०५/०२/२०२० रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                         
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                       नगरसिचव 
                                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                        पपंर  - ४११ ०१८. 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 
      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १५९ 
 

दनांक - ०५/०२/२०२०                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०५/०२/२०२० रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
    

      दनांक २९/०१/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का  १५८) चा सभावृ ांत  
     कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)   डॉ.पवन वसंत साळवे – अित र  वै कय अिधकार  यांना व ीय अिधकार दान 

करणेकामी   आदेश . शा/१/का व/२४०/२०१९ द.२८/०२/२०१९ अ वये वै कय 
वभागासाठ   वभाग मुख हणुन अित र  आरो य वै कय अिधकार  यांना 
घो षत कर यात आलेले आहे. याअनुषंगाने यापुव चे वै कय वभागाचे 
वभाग मुख आरो य वै कय अिधकार  यांना दान कर यात आले या अिधकारा 
माणे अित र  आरो य वै कय अिधकार  या पदास खालील माणे अिधकार 
दान करणे आव यक आहे. 

1.     र. .२५ लाखा पयत या कमाल मयादेपयत खच अंतभूत असलेली खरेद / 
कामां या संदभात िन वदा माग वण,े िन वदा वकारणे/पुरवठा आदेश देणे व 
महानगरपािलके या वतीने करारना यावर वा र  करणे तसेच कायालयीन 
खचासाठ  कामाचे आदेश देण,े बले मंजूर करण.े 

2.      र. .२५ लाखा वर ल खरेद /काम यां या िन वदा माग वणे/पुरवठा आदेश 

देणे यासाठ  मा.अित र  आयु /मा.आयु  यांची मा यता आव यक असेल. 
3.     र. .२ लाख मयादे पयत या कायालयीन खचासाठ  आव यक ती 

सामु ी/स लागार खच/संगणक टेशनर  व संगणक सा ह य (Hardware) 

वकत घेणे, कामाचे आदेश देण,े बले मंजूर करण.े 
4.      कायालयीन वापरासाठ  र. .२५,०००/- पयत थायी अि मधन बले मंजूर 

करणे. 
5.     वाहन इंधनासाठ  र. .५०,०००/- पयत थायी अि मधन बले मंजूर करण.े 
उपरो  माणे व ीय अिधकार दान करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

      ( द.०५/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील महसुली मु यालयमधील सन २०१९-२० या 
अंदाजप कात तावात नमूद केले या अ. .१(ब) व १(ग) कामांना तरतुद अपुर  

पडत आहे. तसेच, अ. .१(अ) व १(क) या कामांची तरतुद िश लक अस यामुळे 

स थतीत सदर कामास तरतुद ची आव यकता नाह . अ. .१(ब) व १(ग) या 
कामासाठ  सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील तरतूद वग करणे आव यक आहे. 
यानुसार तावात नमूद माणे तरतुद वग करणास मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 
( द.०५/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .३)  कै.अ णासाहेब मगर टेड अम  नेह नगर, महारा  कामगार क याण मंडळा कडून 

मनपाकडे ह तांतर त झाले आहे. सन १९९२ साली महारा  कामगार क याण मंडळाने 
सदर चा क प मनपा या ता यात देणेकामी द.२१/०९/१९९२ रोजी करारनामा क न 
क प ह तांतरणा या बद यात महारा  कामगार क याण मंडळाचे कमचार  मनपा 

सेवेत समा व  क न महारा  कामगार क याण मंडळास र. . १ कोट  व खालील 
माणे ५ भुखंड ता यात दे याचे ठर वले होते. 

 

अ. . भूखंडाचे वणन 
ठरावा माणे देय 
जागांचे  े   

 देय जागांचे  े  
(चौ.फुट) म ये. 

१) से.नं.२५ मधील लॉट .२९० जवळ ल भुखंड २५,००० चौ.फुट २५,०००चौ.फुट 

२) से.नं.०५ मधील मोशी येथील भुखंड  २ एकर  ८०,००० चौ.फुट 

३) से.नं.२६ मधील आकुड  रे वे टेशन जवळ ल 
जागा. १ एकर  ४०,००० चौ.फुट 

४) स ह .१९५ ,आर ण .१९० िचंचवड येथील 
मनपा शाळे या मैदानाची आर णाची जागा.  २०,००० चौ.फुट २०,००० चौ.फुट 

५) थेरगाव येथील स ह नं.९ येथील १.५ एकर 
जागा . १.५ एकर  ६०,००० चौ.फुट 

                                                          एकूण देय े  :-- २,२५,००० चौ.फुट  

करारना यात नमूद महानगरपािलकेकडून महारा  कामगार क याण मंडळास १ कोट  
पये दे यात आलेले असून जागे या मोबद यात से.नं.२५ व २६ मधील नमूद दोन 

जागे ऐवजी स ह न.ं१९५ िचंचवड येथील ८८,५६० चौ.फुट व अित र  ८७१.५ चौ.फुट 
असे एकूण ८९४३१.५ चौ.फुट जागा ३ ठकाणचे जागां या बद यात २७/०५/१९९३ 
रोजी ह तांत रत कर यात आलेली आहे.  महारा  कामगार क याण मडंळास दले या 
व देय असले या एकूण जागांचे े फळ पुढ ल माण े :-  
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अ. .  

महारा  कामगार क याण मंडळास ठरावा 
माणे ावयाची एकूण जागा  

महारा  कामगार क याण 
मंडळास दलेली जागा स ह 
नं.१९५ िचंचवड 

महारा  कामगार 
क याण मंडळास 
ावयाची एकूण  जागा 

१) २,२५,००० चौ.फुट  ८९,४३१  चौ.फुट  १,३५,५६९ चौ.फुट 

महारा  कामगार क याण मंडळाचे ितिनधी यांना ०७ भुखंड दाख वणेत आले 
होते. यांचे  द.१०/०१/२०२० चे प ानुसार यांनी खालील ०५ भुखंड घेणेस ता वक 
सहमती दश वली  आहे. 

अ. . भूखंडाचे वणन 
भूखंडाचे े फळ 

(चौ.फुट) योजन 

१) बड हँली मागे,एम.आय.ड .सी. लॉट, लॉट .जीपी – १९८  

े  – २६ गंुठे  
२६,००० चौ.फुट  

पा कंग 
जागा  

२) वाकड – स.नं.११०/४/१ पै. े  – ०७ आर ७,००० चौ.फुट 
आय टू  

आर 

३) पंपर  स.नं.१५०पै.१५१पै.आर ण . ९५ अजमेरा   – े  
२२,५०० चौ.मी. २,४२,१०० चौ.फुट  

बहुउ ेशीय 
कलाक   

४) 

ऐ यम , आकुड  – (१ एकर )  स.नं. १४२/१ पै. अ) आय टू 
आर चे बद यात मनपाकडे ह तांतर त, े  – ८१४ .० 
चौ.मी. ब ) आर ण .२७९ (नॉन – क फिमग इंड ज) 
े  – ८० आर  एकूण ८८ आर  

४०,००० चौ.फुट 

अ) आय टू 
आर 

ब)नॉन – 

क फिमग 
इंड ज 

५) बो हाडेवाड  गट नं. २२७/१, २ पै.२२८ /१ ,२ पै. २३० पै.– 

े  ५३ गुंठे 
५३,००० चौ.फुट 

आय टू  

आर 

                        एकूण े फळ ३,६८,१०० चौ.फुट  
 
महारा  कामगार क याण मंडळास दले या जागे पैक  यांना जेवढ  जागा आव यक 
राह ल ती एकूण देय े  २,२५,००० चौ.फुट मधून वजा जाता उव रत  े फळाची 
जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ मधील तरतुद नुसार ३० 

वष कालावधी साठ  भाडेत वावर देणेबाबत मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( द.०५/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .6/31-2019/20 अ वये मनपा शास कय 
इमारतीम ये आव यकतेनुसार अ याधुिनक उदवाहक बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.अथव इले कल स ह सेस िन.र. .49,10,997/- (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख दहा हजार नऊशे स या नव फ ) पे ा 10.05% कमी या 
ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/37/2019-20 अ वये भाग .१५ टळक 
चौक येथे लोकमा य टळक यांचा पूणकृती पुतळा उभारणेकामी M/s.Anush 

Enterprises िन.र. .45,52,324/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख बाव न हजार ितनशे 
चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .45,10,347/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .45,10,347/- पे ा 14.99% कमी हणजेच र. .38,34,246/- + रॉय ट  चाजस 
र. .9,077/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .32,900/- = एकुण र. .38,76,223/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/3-2019-20 अ वये मनपा या अ, 
ब व फ भागातील मैला पंपीग टेशनसाठ  आव यकतेनुसार जादा मतेचे 
सबमिसबल पंप बस वणे व अनुषंगीक कामे करणकेामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग 
काप रेशन यांचेकडुन िन वदा र. .७४,२९,३२६/- वर िन वदा दर ा  झाले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .७४,२९,३२६/- पे ा  -२२.५०% कमी 

दराने हणजेच  र. .५७,५७,७२८/- (अ र  र. .स ाव न लाख स ाव न हजार 
सातशे अ ठावीस फ ) पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माण े

यावर ल व तु व सेवा कर वगेळा अदा करणेसतसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ 
कलम लागु असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७)  मनपा या भाग .३ मधील वकास कामांनां तावात नमूद माणे वाढ/घट करणे 
आव यक आहे. सन २०१९-२०  चे अंदाजप कामधील नमूद  के या माणे तरतूद 

वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े(वाढ/घट र. .८,००,००,०००/-) 

वषय .८)  मनपा या ‘ग’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  उपरो  खाली नमुद केले या कामांना 
मा.महापािलकासभा सिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त 
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अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता  देणेत आलेली आहे. 

अ. . कामाचे नाव शा.मा यता र. . 
१ भाग .२१ मधील व वध र याचे कॉ ं ट र याचे व ुतीकरण करण.े   २,५०,००,०००/- 
२ भाग . २७ मधील व वध र याचेकॉ ं ट व ुत वषयक कामे करणे. २,००,००,०००/- 

                                                      एकूण शा.मा यता र. .४,५०,००,०००/- 

                        

                    

 

 

 

 

 

सदरची कामे मनपाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  आहेत. तसेच सदर 
कामाक रता आव यक शा.मा यता असुन पुरेशी तरतुद वग क न घेणेत आलेली 
आहे. सदरचे काम हे वैिश यपुण असलेने ते गुणव ापुवक, मुदतीत पुण करणे 
गरजेचे आहे. याक रता त  स लागाराची आव यकता आहे. सदर कामाचे यो य 
िनयोजन क न पुवगणन अंदाजप क तयार करण,े दरसुचीम य े समा व  नसले या 
बाबींचे दरपृथकरण (RA )  तयार करण,े नकाशे तयार करण,े िन वदा येसाठ  
कागदप ांची पुतता करण,े इ. िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व कामाचे आदेश 
िमळा यानंतर संपुण कामाचे िनयोजन व वेळोवेळ  देखरेख करण,े मोजमापे तपासणे 
इ. िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. मे.इ फनीट  
कं सलट ंग इं जिनअस, पुण.े यांचे ०.८९ ट के हे दर सवात कमी असुन यांचे नाव 

मनपाचे नािमका सुची म ये (Empanel) म ये समा व  आहे. सदर कामाची स लागार 
फ .०.८९  ट के दराने अदा करणेत येईल. सन २०१९-२० चे अंदाजप कानसुार  

र. .४,५०,००,०००/-इतक  शासक य मा यता उपल ध आहे.  सदर कामासाठ  अंदाजे 
एकूण .र.३,५०,००,०००/-इतका खच अपे त आहे. या अ वये स लागारा या ०.८९ 
ट के   दरा माणे स लागाराला एकूण अंदाजे  .र.३,११,५००/-इत या रकमेची फ  
अदा करणे आव यक राह ल. नािमका सुची तयार करतांना दले या सव अट  व शत  
ा स लागार सं थेस बंधनकराक असतील. तर  तूत कामाकर ता  मे.इ फनीट  

कं सलट ंग इं जिनअस, पुण.े  यांची नेमणुक करणेस व ०.८९  ट के दराने फ अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

तुलना मक दर प क  (Comparative Statement) 

अ. . स लागाराचे नाव ा  दर  शेरा 

  िन वदा पूव दर िन वदा प ात दर एकूण दर  

१ 
मे. इ फनीट  
कं सलट ंग 
इं जिनअस, पुणे. 

०.५०% ०.३९% ०.८९% लघु म 

२ 

मे .कंपास 
कं सलटं सी 
इं जिनअर ंग स वसेस 

०.५०% ०.४०% ०.९०% --- 

३ 
मे. ड .एस. 
कं सलटंट, पुणे. ०.५०% ०.४०% ०.९०% --- 
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वषय .९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/30/2019-20 अ वये भाग .१८ 
अंतगत येणा-या पवना नद या बाजूने जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.छोटेलाल 
चौहान िन.र. .67,49,999/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
न या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट गं चाजस वगळून र. .67,29,278/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .67,29,278/- पे ा 19% कमी हणजेच र. .54,50,715/- + रॉय ट  चाजस 
र. .20,721/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .54,71,436/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/133/2019-20 अ वये भाग .२७ 
रहाटणी मधील गजानननगर,  नखातेनगर, द नगर व इतर प रसरातील  जलिनःसारण 

यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.एस.के.भोसले कॉ ॅ टर िन.र. .74,99,983/- 

(अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,73,683/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,73,683/- पे ा 20.1% कमी 
हणजेच र. .59,71,473/- + रॉय ट  चाजस र. .26,300/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .59,97,773/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
पाणी पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे ( वनाखंड) 
२४ तास चालू असून याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये कमचार  असणे 
आव यक आहे. स थतीत ट पा .३ व ४ क रता मनपाकड ल तां क या कुशल 
कामगार नस याने जलशु करण क  चालव यासाठ  अधकुशल/अकुशल कामगार 
खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले जातात. स थतीम ये वषयां कत कामासाठ  

“जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने 
चाल वणे” या न याने िस  केले या कामाची िन वदा  या सु  असून सदर िन वदे 
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बाबत एका िन वदा धारकाने मा. उ च यायालयात यािचका दाखल केलेली आहे व 
यामुळे “जलशु करण क  येथील ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वणे” या 

चाल ू  कामास नवीन कामाचा आदेश होई पयत मुदत वाढ देणे या तावास 

द.०२/०४/२०१९ रोजी मा.आयु  सो. यांनी मा यता दली आहे. सबब 

“जलशु करण क  येथील ट पा .३ व ४  खाजगीकरणाने चाल वण”े हे काम चाल ू
ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले असून या चाल ूकामाक रता तूतास ०५/०४/२०२० 
पयत या  मुदत वाढ कालावधीक रता सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. 
मनपाचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-२० चे मूळ अंदाजप क तयार करते वेळ  
वभागाने चालू कामास आव यक रकमेचीच तरतूद केली आहे व “जलशु करण क  
येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या नवीन कामास 
सु वात हो या या ीनेया कामासाठ  तरतूद करणेत आली आहे. परंत ु
स थतीम ये नवीन कामा या िन वदेबाबत मा. उ च यायालयाम ये करण 
लं बत असले या अडचणीमुळे “जलशु करण क  से. .२३ येथील ट पा .३ व ४ 

खाजगीकरणाने चाल वण”े या चाल ूकामासाठ  ठेकेदारास केले या कामाचे व मुदत 
वाढ कालावधीदर यान होणा-या कामाचे देयक अदा करणेसाठ  तरतूद उपल ध नसून 
या क रता “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस 
खाजगीकरणाने चाल वण”े  या नवीन  कामासाठ  उपल ध असलेली तरतूद चाल ू
कामास वग करण ेअव यक आहे. तर  खालील माणे अ. .१ ते २ या कामांसाठ  
वाढ/घट क न आव यक या तरतुद चे वग करण करणेस मा. थायी सिमतीची 
मा यता घेणे आव यक आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

           तर  तूतास द.०५/०४/२०२० पयत या मुदतवाढ या कालावधीसाठ  व तसेच 

मा.आयु  सो. यांचे कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत िनयु  केले या 
कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मं ालय, मुंबई 

अ. .कामाचे नाव पानांक 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद र.  

सुधा रत 
तरतूद 

वाढ घट 

ता वत 
सुधा रत 
तरतूद र. . 

शेरा 

१ 

से टर .२३ िनगड  येथील जल 
शु करण क ांतगत ट पा .३व 
४ खाजगीकरणाने चाल वणे 
(२०१५-१६) 

६९२/९ १५००००० ५६००००० २१००००० ० ७७००००० काम चाल ू

२ 

से टर .२३ िनगड  येथील जल 
शु करण क ांतगत ट पा . 
२,३,४व केिमकल हाउस 
खाजगीकारणाने चाल वण े

६९३/२
० 

१८०००००० 
१३९००००० 

 
० 

२१००००० 

 

 

११८००००० 

िन वदा 
या सु  

व 
यायालयीन 
करण 

                   एकूण  १९५००००० १९५००००० २१००००० २१००००० १९५०००००  



9 
 

यांचे कड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन 
अदा करणे बाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  
वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या सुमारे र. .२१,००,०००/- (सुधा रत एकूण 
र. .२,३८,५४,८१६/- - र. .२,१७,६२,१५८/- = र. .२०,९२,६५८/-) चे वाढ व खचास 
उपरो  तरतूद वग करणासह मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२)  िनगड  से टर .२३ येथील जलशु द करण क ाव न संपूण पंपर  िचंचवड शहराला 
पाणी पुरवठा केला जातो. जलशु द करण क ाचे कामकाज हे अ याहतपणे ( वनाखंड) 
२४ तास चालू असून याक रता येक  ८ तासां या ३ िश टम ये कमचार  असणे 
आव यक आहे. स थतीत ट पा .२ व केिमकॅल हाउस क रता मनपाकड ल 
तां क या कुशल कामगार नस याने जलशु करण क  चालव यासाठ  अधकुशल/ 
अकुशल कामगार खाजगी ठेकेदारांमाफत पुर वले जातात. स थतीम ये सदर 
कामासाठ  “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने 
चाल वणे” या न याने िस  केले या कामाची िन वदा  या सु  असून सदर िन वदे 

बाबत एका िन वदा धारकाने मा. उ च यायालयात यािचका दाखल केलेली आहे व यामुळे 

“जलशु करण क  येथील ट पा . २ व केिमकॅल हाउस खाजगीकरणाने चाल वणे” या 
चालू  कामास नवीन कामाचा आदेश होईपयत मुदतवाढ देणे या तावास द.०२/०४/२०१९ 

रोजी मा.आयु  सो. यांनी मा यता दली आहे. सबब “जलशु करण क  येथील ट पा . २ 

व केिमकॅल हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े हे काम चालू ठेकेदाराकडून सु  ठेवणेत आले 

असून या चालू कामाक रता तूतास ०५/०४/२०२० पयत या  मुदत वाढ कालावधीक रता 
सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. मनपाचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-

२० चे मूळ अंदाजप क तयार करते वेळ  वभागाने चालू कामास आव यक रकमेचीच तरतूद 

केली आहे व “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने 

चाल वणे” या नवीन कामास सु वात हो या या ीनेया कामासाठ  तरतूद करणेत आली 
आहे. परंत ुस थतीम ये नवीन कामा या िन वदेबाबत मा. उ च यायालयाम ये करण 

लं बत असले या अडचणीमुळे “जलशु करण क  से. .२३ येथील ट पा . २ व केिमकॅल 

हाउस खाजगीकरणाने चाल वण”े या चालू कामासाठ  ठेकेदारास केले या कामाचे व मुदत 

वाढ कालावधीदर यान होणा-या कामाचे देयक अदा करणेसाठ  तरतूद उपल ध नसून या 
क रता “जलशु करण क  येथील ट पा .२,३,४ व केिमकल हाउस खाजगीकरणाने 

चाल वणे”  या नवीन  कामासाठ  उपल ध असलेली तरतूद चालू कामास वग करणे अव यक 

आहे. तर  खालील माणे अ. .१ ते २ या कामांसाठ  वाढ/घट क न आव यक या 
तरतुद चे वग करण करणेस मा यता घेणे आव यक आहे. 
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तर  तुतास द.०५/०४/२०२० पयत या मुदतवाढ या कालावधीसाठ  व तसेच 

मा.आयु  सो. यांचे कड ल आदेश .काक/३/का व/१५४/२०१८, द.२८/०६/२०१८ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत िनयु  केले या 
कं ाट  कामगारांना महारा  शासना या उ ोग, उजा व कामगार वभाग, मं ालय, मुंबई 
यांचे कड ल दनांक २४ फे ुवार  २०१५ या अिधसूचनेनुसार दर महा कमान वेतन 
अदा करणे बाबत कमान वेतन काय़दा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  
वेतनामधील दरवाढ गृह त ध न येणा-या सुमारे र. .२६,००,०००/- (सुधा रत एकूण 
र. .२,९३,४६,७६८/- - र. .२,६८,१६,०६२/- = र. .२५,३०,७०६/-) चे वाढ व खचास 
उपरो  तरतूद वग करणासह करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३) मनपा या ब- े ीय कायालयाचे काय े ातील प.ुल.देशपांडे सावजिनक वाचनालय 
मराठ  देशा फाऊंडेशन या सं थेस िनयम व अट  शत वर दनांक ०१/०१/२०२० 
पासून ११ म हनेचे कालावधीकर ता पूव  जमा केलेली अनामत र. .२०,०००/- 
मनपाकडे ठेऊन दरमहा र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार फ ) मानधनावर 
चाल व यास मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६४ द.२७/१२/२०१९ 
अ वये मनपाची भाग मांक २० संत तुकारामनगर येथील सां कृतीक भवन 

यायामशाळा महेशनगर जय भारत िम  मंडळ संत तुकारामनगर पंपर  या सं थेस 

सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत 
दनांक १७/०४/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 

अ. . कामाचे नाव पानांक 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद र.  

सुधा रत 
तरतूद 

वाढ घट 

ता वत 
सुधा रत 
तरतूद 
र. . 

शेरा 

१ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ातंगत 
 ट पा . २ व केिमकॅल 
हाउस खाजगीकरणाने 
चाल वणे (२०१५-१६) 

६९२/१० १९००००० ६८००००० २६००००० ० ९४००००० काम चाल ू

२ 

से टर .२३ िनगड  येथील 
जल शु करण क ांतगत 
ट पा . २,३,४व केिमकल 
हाउस खाजगीकारणाने 
चाल वण े

६९३/२० १८०००००० 
१३१००००० 

 

० 

२६००००० 

 

 

१०५००००० 

िन वदा या 
सु  व 
यायालयीन 
करण 

                   एकूण  १९९००००० १९९००००० २६००००० २६००००० १९९०००००  
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र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 वषय .१५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६५ द.२७/१२/२०१९ 
अ वये  कु.हषवधन महानंद यादव याने दोहा कतार येथे झाले या १४ या अिशयाई 

नेमबाजी पधम ये रौ य पदक ा  के यामुळे याला र.  १,००,०००/- (अ र  र.  
एक लाख फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६) मा.िनलेश बारण,े मा.अिभषेक बारणे यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा, कला, 
सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .६६ द.२७/१२/२०१९ अ वये मा. डा 
कला सा ह य व सां कृितक सिमती कायप का .०७ मधील ठराव .४६ नुसार “ पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयांतगत एकूण ०२ सावजिनक वाचनालये व 

०२ पधा प र ा क े कायरत आहेत. सदरचे सावजिनक वाचनालयाकंर ता कथा, कांदब-या, 
ऐितहािसक संदभ ंथ, ऐितहािसक पु तके, नाटके, का य, कथा सं ह, आ मच र  आ ण 

इतर पु तके, खरेद  करणते आली अस याने झाले या एकूण देय र. .८४,८६२ मधून सुट 
(-) र. .२०,०२२/- वजा जाता एकूण बील र. .६४,८४०/- मधून आयकर २% र. .१२९७/- 

वजा जाता एकूण िन वळ देय बल र. .६३,५४३/-(अ र  र. . येस  हजार पाचशे 

येचाळ स फ ) खचाचे अवलोकन करणे. 

वषय .१७) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७१ द.२४/०१/२०२० 
अ वये डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस 
र. .२,००,०००/- आिथक   सहा य  अदा  करणेचे धोरण आहे.  कु. ेया शंकर कंधारे,  

िनगड , पुणे ४४ ह ने ९ वी एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१९ येस ू(साऊथ 
कोर या) येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  के यामुळे तीला र. .२,००,०००/- 
(अ र  र. .दोन लाख फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७२ द.२४/०१/२०२० 
अ वये मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल 
आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२ द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माण,े डा 
धोरणतील अट .२३ म ये खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने 
सलग २ वषात रा य, रा ीय व आंतर व ापीठ तरावर ा व य न िमळ व यास अशा 
खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा लाभ दला जाणार नाह  असे नमुद आहे. यानुसार 
खेळाडू द क योजना २०१८-१९ चे लाभाथ  १४ खेळाडंूना यां या ा व या बाबत 
संबंधीत डा पयवे क व डा अिधकार  यांनी तपासणी केली असता ८ खेळाडू पा  
व ४ खेळाडू उवर त २ खेळाडूपैक  १ खेळाडूला नोकर  लागले कारणाने अज दाखल 
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केलेला नाह  व दुसरा खेळाडूस दू र वनी ारे संपक केला असता याने ा व य नाह  
हणून अज सादर करणार नाह  असे सांिगतले. असा अहवाल डा वभागाला 
दलेला आहे. ८ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१९ - २० चा लाभ १ वषाकर ता 
देणेस व याकामी येणा-या खचास र. .१९,७८,४००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख 
अ याह र हजार चारशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच स या मनपा या वतीने महापौर चषक शालेय डा 
पधा २०२०-Teen20 चालू आहेत. या पधत मनपा शाळेची मुले वजयी झालेली 

आहेत. यांना खेळाडू द क योजने माणे आहार भ ा मंजूर करणेकामी मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१९) मा.सागर गवळ , मा. वकास डोळस यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा, कला, 

सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७३ द.२४/०१/२०२० अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भोसर  येथील प.ंिच.ंमनपाचे नवनगर वकास 
ािधकरण बा केट बॉल मैदान पेठ .०९ मधील इमारत बरेच दवस बंद अस याचे 
दसून येत आहे. महानगरपािलके या डा वभागा या वतीने मनपाकड ल सव 
यायामशाळा खाजगी सं थांना चालव यास दे याचा वचार असून भोसर  गावाम ये 
ऍपल फटनेस हे थ लब या नावाने सं था असून २०० ते २५० त ण व ाथ  तसेच 
७० ते ८० म हला व ाथ  आहेत. तसेच जे  नागर क व मनपा शाळेतील व ाथ  
यांना मोफत िश ण देणेत येते. या ठकाणी कुशल िश क व ेनर असून सव 
यायाम सा ह याची मा हती आहे. तर  भोसर  येथील प.ंिचं.मनपाचे नवनगर वकास 
ािधकरण बा केट बॉल मैदान पेठ .०९ मधील इमारत यो य ती अनामत र कम 

भ न यायामशाळेसाठ  चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .२०) मा.िनलेश बारणे, मा.सागर गवळ  यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा, कला, सा ह य 

व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७४ द.२४/०१/२०२० अ वये द.९ ते १३ 
फे ुवार  २०२० याकाळात द ली येथे इंटरनॅशनल लेवल कक बॉ सींग चँ पयन िशप 
या पधा आयो जत के या असून सदर पधसाठ  मनपा प रसरात आयो जत के या 
असून सदर पधसाठ  मनपा प रसरातील १) सुरज एस रा े २) तेजल पवार या 
खेळाडंुची िनवड झाली आहे. या २ खेळाडंुना सदर पधस जाणेकामी येक  
र. .४५,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७५ द.२४/०१/२०२० 

अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .२०९७ द.३१/०१/२०१८ अ वये मा 
आयु  यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/२७२/२०१८ द.१०/०९/२०१८ 
अ वये डोळस तालीम यायामशाळा भोसर  ह डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  
या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
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यायामशाळेची मुदत द.०९/०८/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. डोळस तालीम 
यायाम मंडळ भोसर  द.१३/१२/२०१९ या मागणीनुसार व भार  डा पयवे क ई 

े ीय कायालय यांचेकड ल अहवालनुसार डोळस तालीम यायामशाळा भोसर  ह 

डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  या सं थेस द.१०/०८/२०१९ पासून ११ म हने 

कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून यायामशाळा सेवाशु क 

त वावर चाल व यास दे यास मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७६ द.२४/०१/२०२० 

अ वये मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव  ३०२१ द.०८/०८/२०१८ अ वये मा 
आयु  यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/३९८/ २०१८ द.०३/११/२०१८ 
अ वये मनपाची भाग  १८ िचंचवडगाव कै दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा ह 

उ कष िम  मंडळ मा णक कॉलनी िचंचवड या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०२/१०/२०१९ रोजी संपु ात 
आलेली आहे.सं थेने द.११/११/२०१९ या प ा वये यायामशाळा पु हा सेवाशु क 
त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास मुदतवाढ िमळ याबाबत मागणी केलेली आहे. 
यानुसार कै. दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा ह  उ कष िम  मंडळ मा णक 

कॉलनी िचंचवड या सं थेस पुढ ल मुदतवाढ चा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या 
तारखेपासून दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून ११ म हने कराराने सेवाशु क 
त वावर चाल व यास देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालया या िचंचवड भाजी मंडई 

आवारातील िचंचवड म छ  माकट मधील मोकळा ओटा .१२ ते १६ असे एकूण ०५ 
मोकळे ओटे ११ म हने कालावधीकर ता थेट प दतीने वतर त करणेकामी मा. आयु  
यांनी प रप क .भु ज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ अ वये िनदश दले 
आहेत. खालील ०५ िमळकतधारकांचा भरणा ब े ीय कायालयात क न घेणेत 
आलेला आहे. तसेच संबिधतांनी मुदतवाढ िमळणेबाबत वनंती अज सादर केलेले 
आहेत. ०५ िमळकतधारकांची मुदतवाढ देणेबाबतचा तपिशल खालील माण े

 
अ. . िमळकतधारकाचे नाव / ओटा मांक 

मुदत संपलेचा 
दनाकं 

न वन भरणा 
पावती  व द 

र कम 
पये 

जीएसट  
र. .१८% 

१ ीम.शबनम राजू शेख  ओटा मांक १२ ०९/११/२०१९ 
सी/१५९९ द. 
१८/१२/२०१९ 

१२,५४४/- २२५८/- 

२ ी. मु ताक बाबसाब पानसरे ओटा मांक १३ ०९/११/२०१९ 
सी/१५९८ 
द.१८/१२/२०१९ 

१२,५४४/- २२५८/- 

३ ी. अिन द ानदेव जाधव ओटा मांक १४ ०५/०९/२०१९ 
सी/१५९५ द. 
१८/१२/२०१९ 

११,१२५/- २००४/- 

४ ीमती.लितफ शबाना मुलानी ओटा मांक १५ ०५/०९/२०१९ सी/१५९७ द. ११,१२५/- २००४/- 
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१८/१२/२०१९ 

५ ी. ई माईल चंदूलाल मुलानी ओटा मांक १६ ०५/०९/२०१९ 
सी/१५९६ 
द.१८/१२/२०१९ 

११,१२५/- २००४/- 

   एकूण र. . ५८४६३/- १०,५२८/- 

                                  उपरो  एकूण बाबींचा वचार करता िचंचवड भाजी मंडई आवारातील िचंचवड म छ 

माकट मधील मोकळा ओटा . १२ ते १६ िचकन व  कर ता ११ म हनेकर ता भाडे 
त वावर , करारनामा क न घेऊन , मुदत संपले या दनांकापासून पुढे ११ म हने 
कालावधीकर ता मुदतवाढ  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV2/4-2019-20 अ वये मनपा या 
क,ड,ई व ह भागातील मैला पंपीग टेशनसाठ  आव यकतेनुसार जादा मतेचे 
सबमिसबल पंप बस वणे व अनुषंगीक कामे करणकेामी मे. लोमॅक इं जिनअ रंग 
काप रेशन यांचेकडुन िन वदा र. .१,०३,८६,५४५/- वर िन वदा दर ा  झाले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .१,०३,८६,५४५/-पे ा  -१८.१०% कमी 

दराने हणजेच र. .८५,०६,५८०/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा 
अट  माण े यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेसतसेच िन वदा अट  नुसार 
भाववाढ कलम लागु असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२५) मनपा या थाप य वभाग ब मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 5) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .२६) मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या पद यु र सं थेसाठ  आव यक 
संगणक यं णा – ११ ोजे टर व १२ न खरेद कामी क  शासना या GeM पोटलवर 
GeM BID No.GEM/2019/B/359720 िस द क न माग व यात आले या 
िन वदांम ये मे.इंद ु इ फोटेक सो युशन, भोसर , पुणे यांनी दर कमी क न फेरसादर 
केलेली िन वदा एकूण र. .२३,६९,१०८/- लघु म ा  झालेली असुन वकृत 
कर यात आलेली  असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला अस याने सदर ोजे टर व न खरेद  करणेकामी हॊणारा खच 
एकूण र. .२३,६९,१०८/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकोणस र हजार एकशे आठ 
फ ) चे अवलोकन करण.े 
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वषय .२७) प.ंिच.ंमनपा या फ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . व ुत/3/2/2019-20 
अ वये फ े ीय कायालय काय े ातील शासक य इमारत,दवाखाने इ. ठकाण या 
जिन  संचाचे (जनरेटरचे) वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणेकामी मे. ीया 
इले क स या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .4,01,644/- (अ र  र. .चार लाख एक 
हजार सहाशे च वेचाळ स फ ) पे ा 8.70% कमी दराने वकार यात आली आहे 
मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२८) मनपा या झोिनपु वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/१३-२०१८-१९ मधील अ. .०७ 
चे काम से. .२२ ओटा कम मधील वलासनगर प रसारतील अंतगत र ते 
हॉटमी स (Hotmix) प दतीने डांबर करण करण ेया कामाचे नजरचुक ने (िन वदा दर 
२५% कमी ऐवजी २०.५०% कमी) अशी दु ती  ठराव मांक ४४३७ 
द.२१/०२/२०१९ मधील प  अ म ये अ. .११ वर केले या दु तीचे अवलोकन 
कऱणे. 

वषय .२९)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/3/2019-20 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१० मधील मोरवाड  प रसर व इतर ठकाणी 
आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक  कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने 

िन.र. .29,99,997/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे स या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,87,174/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,87,174/- पे ा 16.4% कमी हणजेच र. .24,97,277/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,823/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .25,10,100/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .३०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/40/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ यशवंतनगर प रसर व उवर त प रसरात  

आव यकतेनुसार न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी मे.देव क शन 

िन.र. .29,99,962/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे बास  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,87,023/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,87,023/- 
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पे ा 25.77% कमी हणजेच र. .22,17,267/- + रॉय ट  चाजस र. .12,940/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .22,30,207/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/41/2019-20 अ वये भाटनगर  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .९ मधील गांधीनगर, खराळवाड  व उव रत 
प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .44,99,976/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या ण हजार नऊशे शहा र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,80,143/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,80,143/- 

पे ा 25.77% कमी हणजेच र. .33,25,610/- + रॉय ट  चाजस र. .19,833/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .33,45,443/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/128/2019-20 अ वये  भाग .१३, 

िनगड ,  यमुनानगर व प रसरातील चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल 
द ु ती करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .37,49,466/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार चारशे सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .37,25,890/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,25,890/- पे ा 19.99% कमी हणजेच र. .29,81,085/- + 
रॉय ट  चाजस र. .23,576/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 

र. .30,04,661/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/125/2019-20 अ वये  भाग .१ 
िचखली प रसरातील चबस व ेनेज लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .41,91,896/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 
ए या नव हजार आठशे शहा नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .41,68,925/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,68,925/- पे ा 22.55% कमी हणजेच र. .32,28,832/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .22,971/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .32,51,803/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण े

वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातून पवना, मूळा व इं ायणी या न ा वाहतात. 
पुणे मनपा माफत मुळा व मुठा नद  काठ वकास क पासाठ  स लागार नेमुन 
क प अहवाल बनव याचे काम चालू असून याम ये मुळा नद चा पंपर  िचंचवड 

ह तील नद काठ वकास करणे या कामाचाह  समावेश आहे. सदर या पुणे 
महानगरपािलके या मुळा व मुठा नद याच धत वर पंपर  िचंचवड शहरातील पवना 
व इं ायणी नद साठ ह  अशाच कारे क प अहवाल तयार क न काम करणेसाठ  
क प यव थापन स लागार हणून मे.एच.सी.पी. डझाईन लॅिनंग मॅनेजमे टं 
ा.िल.अहमदाबाद यांची नेमणूक करणेत आली असून यांचेमाफत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका े ासाठ  पवना,इं ायणी व मुळा  नद सुधार क पासाठ  क प 
अहवाल तयार करणेचे काम चालू आहे. सदर नद  सुधार क पाअंतगत यापुव मौजे 

भोसर  व मौजे िचंचवड, ता . हवेली येथील नद  लगत स.नं./िस.स.नं. या े ाची मोजणी 
कामी साधी मोजणी फ र. . ३५,१७, ०००/-,  नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचे 

कायालयाकडे मा. थायी सिमती सभा द.१६/०६/२०१९ रोजी या मंजूर वषय .९ अ वये 

जमा करणेत आली आहे.  सदर नद  सुधार क पा अंतगत पवना,इं ायणी व मुळा नद या 
े ातील जमीनीची मोजणी क न िमळणेबाबत सह शहर अिभयंता,पयावरण अिभयां क  

वभाग यांनी  भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचेकडे मागणी केली आहे. सदर मागणी 
प ास अनुस न नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांनी मौजे दापोड ,मौजे पंपळे 

गुरव,मौजे पंपळे सौदागर, मौजे सांगवी, मौजे पंपर  व मौजे थेरगाव, ता. हवेली येथील 

पवना न मुळा नद  लगत स.नं./िस.स.नं. या े ाची मोजणी कामी साधी मोजणी फ 

र. .७१,१०,०००/-, तातड  मोजणी फ र. .१,४२,२०,०००/-, अित तातड  मोजणी फ 

र. .२,१३,३०,०००/- होत असलेबाबत कळ वलेले आहे. सदर नगरभूमापन अिधकार  पंपर  
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िचंचवड यांचे मागणी माणे मौजे दापोड ,मौजे पंपळे गुरव,मौजे पंपळे सौदागर, मौजे 

सांगवी, मौजे पंपर  व मौजे थेरगाव, ता. हवेली येथील पवना व मुळा नद  लगत 

स.नं./िस.स.नं. या े ाची मोजणी कामी साधी मोजणी फ र. .७१,१०,०००/- नगरभूमापन 

अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचे कायालयाकडे जमा करणेसाठ या खचास मा. थायी 
सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड 

यांचे मागणीनुसार मौजे दापोड ,मौजे पंपळे गुरव,मौजे पंपळे सौदागर, मौजे सांगवी, मौजे 

पंपर  व मौजे थेरगाव, ता. हवेली येथील पवना व मुळा नद  लगत स.नं./िस.स.नं. या 
े ाची मोजणी कामी साधी मोजणी फ  र. .७१,१०,०००/ - (अ र  र. .ए काह र लाख 

दहा हजार फ ) नगरभूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांचे कायालयाकडे जमा करणेस 

येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागांतगत १८ मा यिमक 

व ालयातील व ा याना राजा दनकर केळकर सं हालयाची १००  वष पूण झालेने 
भेट आयो जत करणेस येणा-या खचास व मे.पी.एम.पी.एम.एल. बस भाडे अदा 
करणेस येणा-या र. .९३,६००/- (अ र  र. . या णव हजार सहाशे फ ) अथवा 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६)   मनपा या भाग .३१ व ३२ मधील नवी सांगवी व पंपळे गुरव या प रसरातील 

ड .पी.र यांचा िनयोजन ब  वकास करणेचे थाप य वभागाचे धोरण आहे. 
यानुसार थाप य वभागामाफत सदर प रसरातील अंतगत र ते वकसीत करणेत 

येत आहे. थाप य वभागामाफत तावात नमुद माणे िन वदा कामांचे आदेश 
दलेले आहेत सदर र यावर ल दवाब ी यव थेचे देखील नुतनीकरण क न वकसन 
करणे गरजेचे आहे. तावात नमूद कामांकर ता व ुत स लागार नेमणुक करणेकामी 
मनपाचे वेबपोटलवर नोट स िस  क न दर माग वले असता मे. इ फिनट  क स ट ंग 

इं जिनअस यांचे सवात कमी १.४४% दर ा  झाले आहेत, यानुसार  िन वदा पुव व िन वदा 
प ात कामाकर ता मे. इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची नेमणूक करणेस व सदर 

कामाची स लागार फ  १.४४% दराने करारनामा क न अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/11/2019-20 अ वये भाग .३२ 
मधील एम.एस.काटे चौकालगतचा नाला बं द त करणेकामी मे.एम.एस.ड . 
िन.र. .74,67,693/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख सदुस  हजार सहाशे या नव फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .73,87,458/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,87,458/- 

पे ा 25.80% कमी हणजेच र. .54,81,494/- + रॉय ट  चाजस र. .35,335/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .44,900/- = एकुण र. .55,61,729/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/03/2019-20 अ वये ग े य 

कायालयातील न याने ता यात येणा-या उ ानां या आर त जागांना िसमािभंत बांधणे 
व थाप य वषयक कामे करणेकामी यशक असोिसएटस िन.र. .2,49,17,913/- 

(अ र  र. .दोन कोट  एकोणप नास लाख सतरा हजार नउशे तेरा फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,47,35,429/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,47,35429/- 

पे ा 0.85% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.12% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .2,45,25,178/- + रॉय ट  चाजस र. .1,49,283/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .33,200/- = एकुण र. .2,47,07,661/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.                              

वषय .३९)  मनपा या पंपळेगुरव येथील (गावठाण) मनपा शाळा इमारतीतील तळ मज या वर 
दोन म पो ट ऑ फस कायालयास भाडे त वावर दोणेकामी अिध क डाकघर पुणे 
शहर पुव वभाग पुणे ३७  यांनी द.३१/१०/२०१९   या अजा वये वनंती केलेली 
आहे.  पो ट कायालयाची तातड ची बाब ल ात घेता मा.उपसंचालक नगररचना 
वभागाकडून ा  होणारे भाडे दराने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७९(अ) नुसार शास कय कायालयाची तातड ची गरज ल ात घेता   वर अिध क 

डाकघर पुण े शहर पुव वभाग पुण-े३७  यांचे  कामाची तातड  वचारात घेता  महारा  

महानगर पािलका अिधिनयमातील कलम ७९(अ) माणे  द.३१/०१/२०२० रोजी सदर 

जागेचा ताबा दला असुन यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.         
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वषय .४०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/49/2019-20 अ वये भाग .१० 
मधील लहुजी व ताद पुत याचे सुशोिभकरण व नुतनीकरणाचे कामे करणेकामी 
M/s.Anush Enterprises िन.र. .39,16,054/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख सोळा 
हजार चौप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .38,58,975/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .38,58,975/- पे ा 14.99% कमी हणजेच र. .32,80,515/- + 
रॉय ट  चाजस र. .21,229/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .35,850/- = एकुण 
र. .33,37,594 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/148/2019-20 अ वये ग' े ीय 
कायालयांतगत भाग .२४ थेरगाव म ये जलिनःसारण निलका चबसची देखभाल 
द ु ती व जलिनःसारण वषयक  आक मत कामे करणेकामी मे. देव क शन 
िन.र. .37,72,276/- (अ र  र. .सदोतीस लाख बाह र हजार दोनशे शहा र फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,51,153/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,51,153/- 

पे ा 27.77% कमी हणजेच र. .27,09,458/- + रॉय ट  चाजस र. .21,123/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,30,581/- पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/13/2019-20 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१९ मधील ीधरनगर प रसर व इतर ठकाणी 
आव यकतेनुसार जलिन:सारण वषयक  कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .41,24,787/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चोवीस हजार सातशे स याऐंशी 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,09,931/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .41,09,931/- पे ा 25.77% कमी हणजेच र. .30,50,802/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,856/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,65,658/- पयत काम 
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क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/03/2019-20 अ वये भाग .१६ रावेत 
येथील पेठ .३२ अ मधील मोक या जागेत उ ान वकिसत करणेकामी यशक 
असोिसएटस िन.र. .5,82,82,169/- (अ र  र. .पाच कोट  याऐंशी लाख याऐंशी 
हजार एकशे एकोणस र  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .5,65,42,582/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,65,42,582/- पे ा 1.10% कमी दराने िन वदा ा  झालेली 
आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
8.79% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .5,59,20,614/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .15,91,377/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,48,210/- = एकुण 

र. .5,76,60,201/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/01/2019-20 अ वये वाकड येथील 

आर ण .३/१८ येथे उ ान वकिसत करणेकामी बी. ह .जी.इं डया.िल 

िन.र. .7,46,75,432/- (अ र  र. .सात कोट  सेहेचाळ स लाख पं याह र हजार चारशे 
ब ीस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .7,28,15,451/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .7,28,15,451/- पे ा 0.35% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 13.17% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .7,25,60,597/- + रॉय ट  चाजस 

र. .15,35,662/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,24,320/- = एकुण र. .7,44,20,579/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 

लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/38/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग . ९ मधील व ठलनगर, आंबेडकरनगर व 

ऊवर त ठकाणी जु या मलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.देव 

क शन िन.र. .59,99,960/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे 
साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,73,278/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,73,278/- पे ा 23.77% कमी हणजेच र. .45,53,430/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,682/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .45,80,112/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व 
सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .४६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/67/2019-20 अ वये बी.आर.ट .एस. 
र ता ते सावतामाळ  उ ानापयत ना यामधील जलिनःसारण निलकांचे सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे. िशका एंटर ायजेस िन.र. .58,67,956/- (अ र  
र. .अ ठाव न लाख सदूस  हजार नऊशे छप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .58,51,476/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .58,51,476/- पे ा 30.55% कमी 
हणजेच र. .40,63,850/- + रॉय ट  चाजस र. .16,480/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .40,80,330/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४७) मा.रा य िनवडणूक आयोग, महारा  शासन यां या िनदशानुसार महानगरपािलकेतफ 
द.२६ जानेवार  २०२० ते १० फे ुवार  २०२० या कालावधीत लोकशाह  पंधरवडा 
साजरा कर याचे िनयोजन आहे. यासाठ  शहरातील १५ महा व ालयातील व ाथ -
व ािथ या मतदार जागृतीपर वाद ववाद, व ृ व, पथना य इ. पधा घेण,े शहरातील 
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व वध भागांम ये लोकशाह  पंधरव याबाबत जनजागृतीपर ले स व बॅनर ारे 
िस  करणे, शहरातील ५०० र ां ारे जनजागृती करणे इ. कामी र. .४,३५,०००/-             

(अ र  र. . चार लाख प तीस हजार फ ) चा खच अपे त आहे. तर  थेट प तीने 
होणा-या  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४८)  प.ंिच.मनपाने व छ सव ण २०२० म ये सहभाग न द वलेला आहे.  व छ सव ण 
२०२० म ये िसट  ोफाईलम ये केजू देवी घाट हे ठकाण गाडन, े णीय थळ व 
वॉटर बाड  या तीन कारणासाठ  तपासणी कर यात येणार आहे. ग े ीय 
कायालया या काय े ातील भाग .२४ येथील पवना नद तील केजूदेवी बांधारा ते 
थेरगाव गणपती वसजन घाट या भागात मो या माणात जलपण  साठलेली आहे. 
तर  नद पा ाची साफसफाई करणे आव यक आहे. सदर खचासाठ  ठेकेदार प दतीने 

हायिसंथ िनमुलन करणे या  लेखािशषावर सन २०१९-२० साठ  ग आरो य वभागास तरतुद 

उपल ध नाह .  सदर कामासाठ  अंदाजे र. .१,५०,००० खच अपे ीत आहे.   टॉम वॉटर 

पावसाळ  गटर सफाई या लेखािशषावर र. .८,००,०००/-  अंदाजप कात तरतुद आहे.  

यातील र. .१,५०,०००/-  ठेकेदार प दतीने हायिसंथ िनमुलन करणे या लेखािशषावर वग 

करणेस  तसेच केजूदेवी बांधारा ते थेरगाव गणपती वसजन घाट या ठकाणची जलपण  

काढून घेणेचे काम थेट प दतीने मे.रोटर  लब ऑफ वा हेकरवाड  यांचेकडून क न 

घेणेकामी  अंदाजे १५ कामगरांना ७ दवसांसाठ  आव यकते माणे येणा-या अंदाजे 

र. .,५०,०००/-  खचास तसेच सदरचा खच “ठेकेदार प दतीने हायिसंथ िनमूलन करण”े या 
लेखािशषावर टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४९) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन वदा .९/२/२०१९/२० आकुड   रे वे टेशन ते 
गंगानगर ािधकरण पयतचा  १८ मीटर ं द  र ता Urban Street Design नुसार 
वकिसत करने या  कामांतगत व ुत वषयक कामे करणकेामी मे.ओम एकदंताय 
इले कल िन.र. .९६,७५,०६२/- (अ र  र. .शहा णव लाख पंचाह र हजार बास  
फ ) पे ा १८.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५०) मनपा या अ े य कायालयाकड ल भाग .१०  या भागातील साव. शौचालय व 
मुतार  यांची दैनं दन साफसफाई करण.े कामाकर ता ई-िन वदा नोट स .५/१/२०१९-
२० िस द क न िन वदा माग व यात आ या आहेत. यासाठ  ा  िन वदापैक  
लघु म िन वदाधारक यांनी सादर केलेले दर खालील माणे  
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अ.
 

  

तपिशल   

िन वदाधारकांचे नाव 

  

एकूण िन वदा 
र. पये 

ा  लघु म दर शेरा  साव. शौचालय ( ी 
+ पु ष) शीटस ्

साव. मुतार  
सं या  

1. लॉक- 54 िसटस ्  
434 

लॉक- 31 

िसटस ् 92 

ी बापदेव महाराज 
वयंमरोजगार सेवा 

सहकार  सं था मया. 
2,27,48,732 /- 1,86,53,957/- -18.00% कमी 

  
सदर िन वदेचे कामासाठ  ी बापदेव महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. 
यांचा र. .1,86,53,957/- अंदाजप कय दरापे ा -18.00% कमी असा दर ा  
झालेला आहे. यांनी सादर केले या दरपृथरकणानुसार महापािलकेने  अंदाजप ाकाम ये 
नमुद केले या कमान वेतन दराचे पालन होत आहे. ठेकेदार हणून नेमणूक करण,े 

याकामी यां याशी आव यक अट / शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देण े
तसेच सदर कमान वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य शासनाने कमान वेतन 
दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .५१) मनपा या अ े य कायालयाकड ल भाग . १९  या भागातील साव. शौचालय व 
मुतार  यांची दैनं दन साफसफाई करणे कामाकर ता ई-िन वदा नोट स .५/४/२०१९-
२० िस द क न िन वदा माग व यात आ या आहेत. यासाठ  ा  िन वदापैक  
लघु म िन वदाधारक यांनी सादर केलेले दर खालील माणे  

 

  
                  
 
 
 
 
 

सदर िन वदेचे कामासाठ  मे. शुभम उ ोग यांचा र. .1,92,85,531/- अंदाजप कय 
दरापे ा -16.10% कमी असा दर ा  झालेला आहे. यांनी सादर केले या 
दरपृथरकणानुसार महापािलकेने  अंदाजप ाकाम ये नमुद केले या कमान वेतन दराचे 
पालन होत आहे. ठेकेदार हणून नेमणूक करण,े याकामी यां याशी आव यक अट  / 
शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे तसेच सदर कमान वेतन दराने देय वेतन 
तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष भ यात वाढ के यास यानुसार अदा 
करावया या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 
 

अ.
 

  

तपिशल   

िन वदाधारकांचे नाव 

  

एकूण िन वदा 
र. पये 

ा  लघु म दर शेरा  साव. शौचालय 

( ी + पु ष) शीटस ्

साव. मुतार  
सं या  

1. लॉक- 66 िसटस ्  
586 

लॉक- 10 

िसटस ् 28 
म.े शुभम उ ोग 2,29,86,332/- 1,92,85,531/- -16.10% कमी 
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वषय .५२) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20 मधील 
तरतुद नुसार करयो य मू याम ये दु ती करणेची तरतूद आहे.  तसेच अिधिनयातील 
कलम 99 नुसार महापािलकेने याबाबत कराचे दर ठर वणेकामी मा. थायी सिमतीचे 

ताव वचारात घेऊन फे ुवार  म ह याचे 20 तारखेला कंवा त पूव  िन त केले 
पा हजेत.  स याचे करयो य मू य ठर वणेकामी ती चौरस दर हे सन 2015-2016 

मा य कर यात आलेले आहेत.  तसेच कराचे दराम ये सन 2013-2014 पासून कोणतीह  
दरवाढ करणेत आलेली नाह . अिधिनयमातील अनुसूची ड करण 8 िनयम 20 मधील 

तरतुद नुसार जु या िमळकतींचे करयो यमू याचे पुन:मु यांकन क न यानुसार येणा-या 
नवीन करयो यमू यावर िमळकत कराचे बल लागू करता येईल.  याकामी सन 2020-2021 

क रता करयो यमू य ठर व यासाठ  दोन प दतीनुसार सादर करण कर यात आलेले आहे.  

तसेच सोबत खालील प दत 1 व प दत 2 नुसार स व तर ताव सादर करणेत आलेला 
आहे.   

प दत 1.  करयो य मू य प दतीने (रेड  रेकनरचा आधार घेऊन पारंपा रक  

                प दतीने)  
प दत 2.  भांडवलीमू य प दतीने (शासन अिधिनयम मांक १०/२०१० दनांक २७ 

               ए ल २०१० नुसार) 
            वर लपैक  उिचत प दतीस करयो यमू य व कराचे दरास मा यता 
देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५३)  मा.महापािलका सभा ठराव .१४७, दनांक २८।०२।२०१८ तसेच मा.महापािलका सभा 
ठराव मांक १८७, दनांक २०।०४।२०१८ अ वये पाणीप ट  दराम ये सुधारणा 
कर यात आलेली असून यानुसार पाणीप ट  आकार यांत येत आहे.  स थतीत 

शहरात पा याच ेसम यायी प दतीने वाटप कर यासाठ  य  कर यात येत आहेत. तथा प 

येक नळ जोडावर ल पाणी वापरावर िनयं ण ठेवणे श य नाह . सबब या ठकाणी 
वशेषत: उतारावर ल भागात जा त पाणी उपल ध होते. यामुळे तेथे मानका पे ा जा त 

पाणी वापर कर याची वृ ी दसते व उंचावर ल भागात पा याचा तुटवडा जाणवतो. 
सम यायी पाणीपुरवठा कर यासाठ  १०० LPCD पे ा जा त पाणीवापर करणा-या 
ाहकांवर वचक ठेव या या ीने १०० LPCD पे ा जा त पाणी वापरासाठ  जा त दर 

लावणे आव यक आहे.  उपरो  बाबी वचारात घेऊन पाणीप ट चे  सुधा रत दर ता वत 

कर यांत येत आहेत, तसेच यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या दरांम ये 

वा षक ५ ट के वाढ ता वत करणेत येत आहे. 

                       पाणीप ट  ता वत दर  

१) िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब / सदिनका ित म हना    (झोपडप यांमधील व   
झोपडप ट  पुनवसन क पातील नळजोड वगळून) 
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अ. . LPCD 

ित माह ित सदिनका 
पा याचा वापर ( िलटस 

म ये) 

पाणीदर ( ित १००० 
िलटस साठ  ) सन 

२०१९-२० 

पाणीदर ( ित १००० 
िलटस साठ  ) सन 

२०२०-२१ 
१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

२ ४१-१०० ६००१ ते १५००० र. . ४.२० र. .८.०० 

३ १०१-१३५ १५००१ ते २०००० र. .४.२० र. .४०.०० 

४ १३५ या पुढे २०००१ या पुढे र. .८.४० र. .१००.०० 

                           ित माह ित सदिनका २०००१ िलटस पे ा ( १३५ LPCD ) जा त पाणी वापर 

करणा-या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० िलटस ित माह 
ित सदिनका इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची सूट लाग ूराहणार नाह . अशा 
ाहकांना १ ते ६००० िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० या 
लँबमधील दर लागू राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह ित सदिनका १ ते 

१५००० िलटस या लँबसाठ  उपरो  त यातील र. .८.०० हा दर लागू राह ल. 
 

 २) वा ण य वापरासाठ  ित १००० िलटससाठ  सरसकट हॉटे स, रे टारं स, दुकाने, इ. 
आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. .५२.५० 

सन २०२०-२१ र. .५५.०० 

 
३) खाजगी शै णक सं था, वसितगृहे, शासक य-िनमशासक य कायालय,े रे वे 

टेश स, ईएसआय हॉ पीटल, ऑटो टर, औंध ऊरो णालय. 
आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१५.७५ 

सन २०२०-२१ र. .१७.०० 

 
४) धािमक थळे, अनाथा म, वृ दा म,  धमादाय आयु  यांची मा यता असलेली ना 

नफा ना तोटा या त वावर चाल व यात येणार  मंडळे. 
आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. .१०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

 
५) टेड यम. 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. .२१.०० 

सन २०२०-२१ र. .२२.०० 
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६) मनपा इमारती / िमळकतीं – Book Adjustment क रता 
आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०१९-२० र. . १०.५० 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

 
७) ह बाहेर ल िनवासी इमारती – देहूरोड कँ टो मट बोड  

                 पंपर  िचंचवड मनपा ह बाहेर ल देहूरोड कँ टो मट बोडा या ह तील िनवासी 
इमारतींसाठ  देहूरोड कँ टो मट बोडास खालील माण े सरसकट दराने पाणी 
दे यात येईल. 

आिथक वष दर ित १००० िलटससाठ  सरसकट 

सन २०२०-२१ र. .११.०० 

            
          ८)  झोपडप ट साठ  धोरण – झोपडप ट तील ाहकांसाठ   प दतीने दर ता वत  

करणेत येत आहेत. 
अ)  ता वत दर (मीटर बस वले या झोपडप ट / झोपडप ट  पुनवसन क पातील 

नळजोड ाहकांसाठ  िनवासी वापरासाठ  ित कुटंुब। सदिनका ित म हना) 
 

अ. . LPCD 

ित माह ित सदिनका 
पा याचा वापर (िलटस 

म ये) 

पाणीदर ( ित १००० 
िलटस साठ  ) सन 

२०१९-२० 

पाणीदर ( ित १००० 
िलटस साठ  ) सन 

२०२०-२१ 
१ ४० १ ते ६००० र. .०.०० र. .०.०० 

२ ४१-१०० ६००१ ते १५००० र. .२.१० र. .४.०० 

३ १०१-१३५ १५००१ ते २०००० र. .३.१५ र. .४०.०० 

४ १३५ या पुढे २०००१ या पुढे र. .८.४० र. .१००.०० 

 
ित माह ित सदिनका २०००१ िलटसपे ा (१३५ LPCD) जा त पाणी वापर करणा-

या ाहकांना उपरो  त यात नमूद केलेली प ह या ६००० िलटस ित माह ित 
सदिनका इत या पाणी वापरासाठ ची शू य दराची सूट लाग ू राहणार नाह . अशा 
ाहकांना १ ते ६००० िलटस पाणी वापरासाठ  उपरो  त यातील ६००१ ते १५००० या 
लँबमधील दर लागू राह ल, हणजे अशा ाहकांना ित माह ित सदिनका १ ते 

१५००० िलटस या लँबसाठ  उपरो  त यातील र. .४.०० हा दर लागू राह ल. 
आ) मीटर न बस वले या झोपडप ट तील/ झोपडप ट  पुनवसन क पातील ाहक 

i) झोपडप ट  पुनवसन क प (वापर १३५ LPCD माणे) 
झोपडप ट  पुनवसन क पातील इमारतींना ित सदिनका माणे मािसक बल 
दे यांत यांवे. 

आिथक वष दर ित म हना ित सदिनका 
सन २०१९-२० र. .३६.७५ 

सन २०२०-२१ र. .३८.६० 
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ii) झोपडप ट  वैय क नळजोड (वापर ९० LPCD माणे) 
झोपडप यांमधील वैय क नळजोडाची पाणी बले वा षक प दतीने दे यात यावीत. 

आिथक वष दर ित वष ित वैय क नळजोड 
सन २०१९-२० र. .१९८.०० 

सन २०२०-२१ र. .२१०.०० 

 
iii) झोपडप ट तील गट नळजोड (Group Connection) 

     १५ िममी यास -५ कुटंुबे (वापर ७० LPCD माणे) 
           आिथक वष दर ित वष ित वैय क नळजोड 
सन २०१९-२० र. .५६७.०० 

सन २०२०-२१ र. .६००.०० 

 
अनिधकृत नळजोड िनयिमत करणे व यांना आकारावया या पाणीदराबाबत 
यापूव चेच धोरण कायम ठेव यात येत आहे. सदर धोरणा या अथिन प ीबाबत 
(Interpretation)  अथवा अ य कोणताह  ासंिगक वाद उ व यास यासंबंधी िनणय 
घे याचा अिधकार मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना राह ल. तर  
उपरो माणे पाणी दर बदला बाबत या धोरणास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
 
 

                                                     
(उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/२३०/२०२० 

दनांक – ०१/०२/२०२० 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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